
De heer Kuzu (DENK) “geopolitiek” debat 
Tweede-Kamer der Staten-Generaal op 2  
oktober 2018 over Syrië 
 
De voorzitter (Arib): Goed. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Kuzu 
namens DENK.  
 
De heer Kuzu (DENK): Voorzitter. "Geopolitiek" is een vies, vuil en vunzig woord. 
Het is een schande. De essentiële vraag is waarom landen op duizenden kilometers 
afstand zich zo massaal buigen over het Midden-Oosten. Waarom heeft de 
internationale gemeenschap zich in de jaren negentig niet op dezelfde wijze ontfermd 
over Algerije en Rwanda? Waarom heeft ze zich niet ontfermd over conflictregio's als 
Jemen en Zuid-Sudan, of over onderdrukte volkeren als de Rohingya of de 
Oeigoeren? Welk belang speelt er dan in het Midden-Oosten? Het antwoord kent 
iedereen: olie en geld. Daarom worden er vieze, vuile, vunzige politieke spelletjes 
gespeeld. Dat is al meer dan 100 jaar zo. Dat was zo toen Thomas Edward 
Lawrence, beter bekend als Lawrence of Arabia, het vertrouwen won van Arabische 
stammenleiders om hen te laten vechten voor de Britse leugen van een Arabisch rijk. 
Na de overwinning lapten de Britten hun belofte van Arabische eenheid aan hun 
laars. Zij verdeelden het land met een liniaal tussen zo veel mogelijk stammenleiders, 
en daar is Syrië ook uit voortgekomen. Verdeel-en-heerspolitiek. Een schande.  
Voorzitter. De geopolitieke spelletjes werden doorontwikkeld. Op een gegeven 
moment moet iemand gedacht hebben: waarom zouden we eigenlijk zelf vechten? 
Waarom laten we mensen niet tegen elkaar vechten? Dan geven we ze wapens, 
waarmee ze elkaar kunnen afknallen. Dan geven we ze bommen, waarmee ze huis 
en haard kunnen vernietigen. In de tussentijd werden er bergen geld verdiend door 
de wapenindustrie en schimmige private bedrijven van de westerse bemoei-industrie.  
Voorzitter. Nederland deed daar spijtig genoeg aan mee. Laten we teruggaan naar 
het begin: de Arabische Lente, maart 2011, toen mensen in Aleppo protesteerden 
voor burgerrechten en democratie. Assad reageerde wreed en sloeg die opstanden 
neer. Iedereen wilde Assad weg hebben, behalve Poetin en Thierry Baudet. Allerlei 
groeperingen werden bewapend en voorzien van goederen om tegen elkaar te 
vechten, met de belofte dat ze democratie zouden krijgen. Toen de Verenigde Staten 
vroegen of ook Nederland strijdende groepen in Syrië kon bewapenen, stond oud-
minister Koenders te trappelen om op het vliegtuig te stappen naar de Verenigde 
Staten. Als de chef roept zeg je ja. Voorzitter. Zo stuurde Nederland auto's, militaire 
kleding en hulpgoederen naar strijders in Syrië, terwijl onze eigen soldaten niet eens 
genoeg materieel hebben. Maar erger nog, de  
 



steun kwam in handen van groepen die mensenrechten schenden en die nauw 
samenwerken met terroristische organisaties. Nederland heeft op die manier 
bijgedragen aan het faciliteren van oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen. 
Dat hadden we kunnen weten. Interne juristen van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken gaven aan dat ze van tevoren niet konden aangeven of het steunprogramma 
wel in lijn was met het internationaal recht. De meningen van aangetrokken experts 
en een volkenrechtelijk adviseur werden willens en wetens niet gevraagd of in de 
wind geslagen. Talloze signalen vanuit Syrië dat de steun terechtkwam bij foute 
groepen werden gewoon genegeerd. Er is ook nog het verschil in opvatting tussen 
het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Openbaar Ministerie over de 
aanmerking als terroristische organisatie. Hoe kan het zo zijn dat twee instituties, die 
onderdeel zijn van dezelfde overheid, groeperingen met terroristische motieven totaal 
verschillend kwalificeren? Wij overwegen op dit punt dan ook een motie.  
Voorzitter. Net als bij de oorlog in Irak is meedoen met Amerika en de westerse 
bemoei-industrie belangrijker voor de regering dan het internationaal recht. Je zou 
zelfs kunnen stellen: belangrijker dan mensenlevens. Vanwaar de zucht om mee te 
doen met de grote jongens? Het antwoord daarop is misschien dat er baantjes 
worden gecreëerd op internationale posities voor vrienden en vriendinnen van Rutte. 
Zie Hennis. Maar wat is het resultaat, zeven jaar na de Arabische Lente, in 2018? 
Meer dan een half miljoen doden en meer dan 5 miljoen mensen zijn op de vlucht 
geslagen, uit een land dat in puin ligt. Naast al het menselijke leed in Syrië moeten 
wij onszelf de vraag stellen wat wij ervan geleerd hebben. Met pijn in het hart moet ik 
zeggen: bar weinig. Nog steeds redeneren heel veel mensen in dit land: de vijand 
van mijn vijand is mijn vriend, hoewel daar heel, heel foute groepen bij zitten. Laat ik 
wat voorbeelden noemen. De heer Koopmans is begonnen met een voorzetje, maar 
het moet me toch wel van het hart: ChristenUnie-Kamerlid meneer Voordewind vroeg 
samen met collega's om steun voor de PYD en de YPG. Wij zagen Voordewind zelfs 
een kantoor openen van de YPG, dat gelieerd is aan de PKK, een erkende 
terroristische organisatie. Ik weet ook niet wat er op de foto die ik nu in mijn hand heb 
gebeurt, maar ik neem aan dat de boodschap van de heer Voordewind niet is: u zult 
geen mensenrechten schenden, u zult geen kindsoldaten rekruteren, u zult mensen 
niet van hun huis en haard verdrijven. Maar deze ongure bendes zijn wel 
verantwoordelijk voor talloze mensenrechtenschendingen. Ik spreek nogmaals van 
een diepe schande. Zodra een groepering oorlogsmisdaden begaat, moeten we daar 
keihard afstand van nemen en daar geen steun aan verlenen. We moeten helemaal 
niet, zoals het Algemeen Dagblad, geromantiseerde artikelen maken over een 
Brabander die vervolgt wordt voor zijn bijdrage aan oorlogsmisdaden. Devin, een 
trotse Brabantse Koerd, die zijn achternaam geheim wilde houden, had er geen 
problemen mee toen het Algemeen Dagblad op de voorpagina zijn foto deelde, 
waarop hij poseert met een wapen voor een YPG-vlag. Het is werkelijk schandalig. 
Nederland mag geen veilige thuishaven voor terroristen worden. Nu niet, nooit niet.  
Voorzitter, tot slot. Het geblunder in Syrië heeft ertoe geleid dat de regering bestookt 
is met lastige Kamerleden van coalitiepartijen, tot ongenoegen van minister Blok, 
want hij viel op Prinsjesdag over CDA-Kamerlid Van Helvert heen. Als een intimidator 
liet Blok merken dat hij niet gediend is van kritische vragen. Wij vinden dat 
doodzonde. Kritische Kamerleden — zoals meneer Omtzigt en meneer Van Helvert, 
die in het verleden echt veel vragen hebben gesteld — moeten we koesteren. We 
moeten dit niet met ongure methoden proberen onder de pet te houden. Ik wil de 
minister daarom tot het volgende oproepen. Stop met het intimideren  
 



van Kamerleden. Stop met alle discutabele internationale missies. Het zijn er 61 op 
dit moment. Begin met het wassen van je handen, niet in onschuld maar in schuld. 
Dank u wel, voorzitter.  



 



 



 
 


